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Resumo: 

Este trabalho teve como objetivo analisar as ações de RSC de uma empresa do ramo 

siderúrgico, confrontando seus argumentos gerenciais apresentados nos relatórios anuais de 

desempenho com dados secundários encontrados a respeito das ações sociais da empresa. 

Buscou-se verificar se tais ações possuem caráter de medida compensatória ou se a empresa 

exerce responsabilidade social corporativa de forma efetiva. A partir das análises 

desenvolvidas, foi possível considerar que a empresa investiu em ações sociais na região em 

que se situa apenas o valor necessário para cumprir com sua obrigação legal, verificando-se 

ainda que a organização aparentemente lastreia os gastos dessa medida compensatória em 

outras regiões do país. Conclui-se que mesmo quando uma empresa exerce RSC efetivamente, 

a mesma constrói sua estratégia sociopolítica, pois ao adotar uma postura socialmente 

responsável, e evitando a obrigação legal de arcar com multas e medidas compensatórias, a 

empresa favorece seu desenvolvimento econômico e garante a legitimidade de sua existência 

perante seus stakeholders. 

Palavras-Chave: Responsabilidade social corporativa; medidas compensatórias; Estratégia 

Social; Stakeholders. 

 

1. Introdução  

Buscando compreender a dinâmica da estratégia organizacional e suas características, 

surgem diversos desdobramentos a respeito do conceito e discussões sobre diferentes 

perspectivas (Silva, 2012). Grande parte da literatura existente sobre o tema de estratégia é 

influenciada pelos ideais norte-americanos, conhecidos por manterem seu foco em aspectos 

do mercado econômico, principalmente no planejamento financeiro para o alcance do lucro 

(Faria & Abdalla, 2014). 
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Ao vislumbrar os aspectos não evidenciados comumente pela academia, é possível 

encontrar o desenvolvimento, por parte das organizações, de políticas privadas, responsáveis 

por gerenciar as estratégias necessárias ao relacionamento da empresa com atores da esfera 

pública e societária (Baron, 2001). Conforme descrito por Buthe (2010), as interações entre 

atores privados podem ser inteiramente políticas, sendo assim, as medidas adotadas por 

grandes corporações dificilmente ocorrem de forma completamente independente do governo 

e de políticas públicas.  

Uma vez que são grandes centros de poder e detentoras de grandes volumes de 

recursos financeiros, as empresas concentram também, poder político, o que acaba por 

interferir diretamente na dinâmica da sociedade. Segundo Schroeder (2004), através do 

desenvolvimento de ações sociais que prestam serviço à comunidade e proteção ambiental, as 

empresas exercem responsabilidade social corporativa (RSC). Ao executar programas que 

visam desenvolvimento urbano, saúde, educação e cultura “as empresas estariam devolvendo 

à sociedade parte dos recursos humanos, naturais e financeiros que consumiram para a 

alavancagem do lucro de sua atividade” (Schroeder, 2004, p. 5).  

Enquanto aspecto normativo, os programas executados pelas organizações, com a 

finalidade de compensar os danos oriundos de suas atividades, são denominados medidas 

compensatórias. Através da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 instituiu-se a 

compensação ambiental, a qual visa, através de obrigação legal, prevenir ou reparar os 

impactos negativos causados por empreendimentos ou projetos industriais. Ainda que tal 

empreendimento possua licença ambiental, condição pela qual o mesmo se torna lícito, os 

danos causados pela execução do mesmo devem ser reparados através de medida 

compensatória (Instituto Estadual do ambiente, n.d.). Segundo a Lei 9.985, a obrigação legal é 

estabelecida por órgãos que possuam legitimidade e sejam representantes da coletividade, tais 

como o Ministério Público, a União, os Estados e os Municípios. Através da medição do 

impacto ambiental causado, o órgão responsável (como por exemplo, o Instituto Estadual do 

Ambiente – Inea) determina um referencial que permita a ponderação entre os benefícios e os 

custos sociais e ambientais do projeto, a fim de buscar o reestabelecimento do equilíbrio 

socioambiental. 

Sabe-se que todo empreendimento gera alterações no ambiente no qual está inserido, 

principalmente grandes projetos industriais (Barley, 2010). Desta forma, compensar os danos 

oriundos dessas atividades é extremamente necessário, a fim de evitar que a sociedade seja 

prejudicada pela utilização dos recursos ambientais por parte da organização (Faria, 2008). 

No caso da indústria siderúrgica, os impactos ambientais podem ser bastante significantes. O 

setor siderúrgico caracteriza-se por possuir uma matriz energética suja, cuja produção causa 

grandes impactos ambientais, além da intensa necessidade de recursos hídricos e energéticos 

(Milanez & Porto, 2009). Além disso, a produção siderúrgica ainda está diretamente ligada a 

questões problemáticas, relacionadas a emissão de diversos poluentes atmosféricos, bem 

como a produção de resíduos sólidos e efluentes líquidos contaminados por elementos tóxicos 

(Milanez & Porto, 2009). 

Ante ao exposto, o objetivo deste trabalho é analisar as ações de RSC de uma empresa 

do ramo siderúrgico, confrontando seus argumentos gerenciais apresentados nos relatórios 

anuais de desempenho com dados secundários encontrados a respeito das ações sociais da 

empresa. Buscou-se verificar se tais ações possuem caráter de medida compensatória (se são 

realizadas a fim de cumprir algum tipo de acordo normativo), ou se a empresa exerce 

responsabilidade social corporativa de forma efetiva. Tal siderúrgica, está localizada no  sul 

do estado do Rio de Janeiro. Devido ao fato dos autores não possuírem autorização legal para 

utilizar o nome da empresa em questão a mesma será aqui denominada como SID. 
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A motivação para a realização deste estudo é justificada pelo fato de que o tema 

responsabilidade social corporativa vem aos poucos conquistando espaço na academia. Com o 

crescimento do poder político das grandes empresas, e os escândalos protagonizados pelas 

mesmas, a RSC ganha importância e se aproxima da área de estratégia (Faria e Sauerbronn, 

2008). Ainda assim, o confronto existente entre a ação da empresa e os argumentos 

apresentados pela mesma com relação a RSC, não é enfatizada nos estudos acadêmicos, sendo 

necessário esmiuçar as razões que levam as organizações a adotarem uma postura socialmente 

responsável e vislumbrar aspectos por trás do discurso produzido e distribuído pelas empresas 

(Carvalho e Medeiros, 2013). 

As contribuições geradas neste trabalho podem ser levadas ao mundo acadêmico, com 

a intenção de ampliar as discussões existentes sobre o tema de responsabilidade social 

corporativa. Ao considerar os atores inseridos no contexto das estratégias sociais, inclusive de 

RSC, pode-se dizer que o trabalho contribui conforme orienta as partes envolvidas, uma vez 

que alerta os estrategistas das grandes corporações a não negligenciarem a questão do 

relacionamento da empresa com o meio no qual está inserida, e alerta os atores sociais que 

reivindicam seus direitos para não serem enganados por falsos discursos filantrópicos, quando 

na verdade a empresa está apenas cumprindo com a legislação através das medidas 

compensatórias. 

Para atender o que se propõe, este artigo está estruturado em seis seções. Na próxima, 

o conceito de responsabilidade social corporativa é exposto, bem como a relação entre a 

estratégia de uma organização e o tema. Na terceira seção, apresenta-se a definição de 

medidas compensatórias e o processo de formulação das mesmas. Na seção seguinte, as 

decisões metodológicas são definidas, incluindo as limitações encontradas para a realização 

deste estudo. A quinta seção discute os resultados encontrados por meio da pesquisa 

realizada. Na última seção, as considerações finais são apresentadas. 

2. Estratégia e Responsabilidade Social Corporativa 

Até meados do século XX, as organizações eram vistas apenas como entidades 

econômicas e as pesquisas acadêmicas se preocupavam em estudar somente os processos 

ocorridos internamente. No entanto, logo percebeu-se a necessidade de analisar a forma como 

as empresas se relacionam com o meio no qual estão inseridas, verificando como influenciam 

e se adaptam em um contexto sociocultural (Barley, 2010). Ainda que o campo da estratégia 

organizacional seja predominantemente direcionado para questões econômicas e 

mercadológicas, alguns autores já admitem a presença de outros aspectos não evidenciados 

pela academia. Até mesmo Mintzberg, considerado um autor orientado ao mercado, aponta 

que a estratégia pode ser um processo de negociação entre indivíduos, no qual surgem 

questões políticas a partir do momento em que existem fatores como “incerteza ambiental, 

metas concorrentes, percepções variadas e escassez de recursos” (Mintzberg, 2010, p. 175).  

Ao observar a área de estratégia pode-se dizer que o interesse por assuntos que não 

sejam estritamente mercadológicos vem aumentando. Nos últimos dez anos, o envolvimento 

das empresas com o meio ambiente, políticas públicas e suas obrigações sociais tem ganhado 

espaço na área de estratégia, bem como o conceito de responsabilidade social corporativa 

(doravante RSC), o qual tem sido amplamente difundido entre as organizações brasileiras que 

demonstram maior preocupação em apresentarem uma postura socialmente responsável (Faria 

e Sauerbronn, 2008).  

A dedicação da empresa para causas sociais pode ser considerada como RSC, e a 

esfera pública, que antes era formada apenas por interesses dos indivíduos e instituições 

sociais, passa a ser constituída também por empresas envolvidas nessas causas, havendo, 
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desta forma, uma reconfiguração dos papeis e limites das empresas na esfera pública 

(Sauerbronn e Sauerbronn, 2011).  

Uma vez que foi possível constatar que o Estado, sozinho, não é capaz de oferecer o 

bem-estar à toda sociedade, as empresas supririam esta lacuna por meio do desenvolvimento 

de ações sociais, causando a ampliação de suas atividades, para além dos objetivos negociais 

imediatos (Sauerbronn e Sauerbronn, 2011). Segundo o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, a responsabilidade social corporativa pode ser conceituada como:  
 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresarias compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais (Instituto Ethos, 

2013, p. 16). 

 

Através das ações de responsabilidade social corporativa as empresas buscam 

“associar seus nomes a eventos bem-vistos pela sociedade, preparar mão de obra para as 

necessidades presentes e futuras e, até mesmo, educar os clientes atuais e prospectivos a 

utilizar seus produtos/serviços com o menor desperdício e o maior retorno possível” 

(Carvalho e Medeiros, 2013, p.31). 

Porém, apesar de um envolvimento crescente das empresas com ações de RSC, é 

válido ressaltar que alguns autores apontam a existência de uma lacuna entre tais ações e o 

discurso apresentado pelas empresas. Muitas empresas adotam um discurso filantrópico, no 

qual demonstram interesse com o bem-estar social, no entanto as pesquisas realizadas por 

Carvalho e Medeiros apontam que há: 
 

[...] comportamento estratégico, o cálculo prévio das ações e a tomada de decisão 

sempre dirigidas a ações que possam prover o maior retorno possível às 

organizações. As análises confrontam, assim, o dito e o não dito pelas empresas 

quando comunicam a RSC (Carvalho e Medeiros, 2013, p.31). 

 

Desta forma, as ações de responsabilidade social corporativa não teriam origem 

puramente altruísta e sim estratégica. Além disto, é válido destacar que muitas empresas 

delegam as ações de responsabilidade social corporativa ao departamento de marketing, pois 

enxergam a RSC apenas como uma forma de influenciar positivamente sua imagem e 

garantir sua legitimidade perante a sociedade, o governo e seus stakeholders (Abdalla, 2014; 

Carvalho e Medeiros, 2013; Sauerbronn e Sauerbronn, 2011). 

Outro aspecto relevante à discussão, deve-se ao fato de que muitas organizações 

utilizam os projetos sociais que executam, a fim de pagar sua “dívida social / ambiental”, em 

seus discursos de responsabilidade social corporativa. Conforme afirma Abdalla (2014, p.82): 

“o conjunto de ações e programas de RSC desenvolvido pelas empresas é compreendido 

como um conjunto de práticas voluntárias, não havendo nenhum tipo de marco regulatório 

que obrigue empresas a prestarem serviços à sociedade”. Assim, a partir do momento em que 

uma empresa executa projetos oriundos de um aspecto normativo que lhe foi imposto, a 

mesma não está exercendo responsabilidade social corporativa, apesar de o demonstrar em 

seus discursos. As medidas compensatórias caracterizam-se como importantes exemplos da 

aludida situação e serão melhor exploradas no tópico seguinte. 

3. Medidas Compensatórias de Impacto Ambiental 

A Constituição Federal de 1988 afirma que viver em um ambiente ecologicamente 

equilibrado é direito de todos brasileiros, sendo um fator necessário à uma qualidade de vida 

sadia. Desta forma, é responsabilidade de todos os cidadãos preservar o meio ambiente, 
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garantindo seu equilíbrio também para as futuras gerações (Constituição Federal, Capítulo VI, 

1988). A fim de assegurar a efetividade desse direito, o primeiro parágrafo do Capítulo VI (do 

meio ambiente) aponta que incumbe ao Poder Público, dentre outros aspectos: 
 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade (Constituição Federal, 1988). 

 

Ainda no Capítulo VI da Constituição Federal (1988), seu terceiro parágrafo aponta 

que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados”.  

Desta forma, é possível perceber que desde a Constituição de 1988, os espaços 

territoriais brasileiros e os recursos naturais deveriam ser utilizados conforme orientações 

previstas na lei, sendo necessário estudo prévio de impacto ambiental para execução de 

projetos. É importante ressaltar, ainda, que a própria Constituição apresenta a possibilidade de 

cumprir sanções penais e administrativas, caso alguém, ou alguma organização, execute 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. Contudo, a Constituição Federal não 

esclarece a obrigação de reparar os danos causados. 

Através da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu-se, dentre outros 

itens, a compensação ambiental, a qual visa compensar os danos causados ao meio ambiente 

oriundos de atividades econômicas. O termo utilizado para “compensar” os impactos 

negativos causados por empreendimentos, projetos ou atividades de uma empresa por meio de 

obrigação legal é chamado de medida compensatória, a qual visa reparar um ambiente 

danificado por uma atividade ou empreendimento. É válido ressaltar que as medidas 

compensatórias distinguem-se das chamadas “medidas mitigadoras”, as quais buscam 

prevenir impactos negativos ou reduzir os que não poderiam ser evitados, uma vez que as 

medidas compensatórias são destinadas a compensar danos irreversíveis e inevitáveis. Além 

disto, tais medidas podem ser realizadas por meio de exigência do órgão ambiental 

responsável ou por ação voluntária da empresa causadora do impacto (Faria, 2008). 

Devido ao fato de existir, em alguns casos, a impossibilidade de mitigação dos danos 

ou de recuperação total de bens ambientais afetados, o uso de medidas compensatórias se 

relaciona com um dos princípios gerais do Direito Ambiental, o princípio do poluidor-

pagador, o qual visa prevenir o dano ambiental. Uma vez que o agente causador do dano 

assume a responsabilidade pelo impacto que ocasionou, o mesmo “evita que o ônus 

econômico e ambiental associado à utilização dos recursos ambientais recaia sobre a 

coletividade” (Faria, 2008, p.40). Desta forma, mesmo que o empreendimento em questão 

tenha se tornado lícito, ou seja, tenha adquirido esta condição por meio da licença ambiental, 

os danos causados pela execução do mesmo devem ser pagos através de medida 

compensatória (Inea, n.d.). 

Segundo a Lei 9.985, a medida compensatória é estabelecida por órgãos que possuam 

legitimidade e sejam representantes da coletividade, sendo eles: 
 

I -   o Ministério Público;  

II -  a Defensoria Pública;  

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; 

V - a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 
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b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio       

público e social, ao meio ambiente [...].    

 

Para propor a medida compensatória, é necessário que o impacto causado pela 

atividade industrial seja mensurado, uma vez que a avaliação dos impactos gerados pelas 

operações empresariais deve ser capaz, dentre outros aspectos, de estabelecer um referencial 

para que os benefícios e custos sociais e ambientais do projeto sejam ponderados, além de 

prover subsídios para discussão pública do projeto junto à comunidade, aos atores sociais e 

órgãos públicos e, principalmente, orientar a formulação de medidas compensatórias, medidas 

mitigadoras ou medidas de controle ambiental  futuras (Fraqmaq, 2014). Através da medição 

do impacto ambiental causado, o órgão responsável determina um referencial que permita a 

ponderação entre os benefícios e os custos sociais e ambientais do projeto, a fim de buscar o 

reestabelecimento do equilíbrio socioambiental (Inea, n.d.). 

No Estado do Rio de Janeiro, a definição do montante de recursos, a ser destinado pela 

organização responsável pelo empreendimento causador dos danos ambientais, é efetuada 

pelo órgão ambiental licenciador (Inea, n.d.).De acordo com as normas existentes, o órgão 

ambiental licenciador deve estabelecer procedimentos de avaliação dos impactos negativos 

oriundos de um empreendimento ou atividade, criando uma “metodologia” que classifique 

tais impactos e permita que o cálculo da obrigação legal, a ser paga pelo agente causador do 

dano, seja menos subjetivo (Faria, 2008). A partir do estudo de impacto ambiental, o órgão 

responsável classifica os danos causados pela implantação do empreendimento, considerando 

os impactos ambientais negativos e não-mitigáveis e define o valor da compensação durante o 

processo de licenciamento ambiental do projeto (Resolução CONAMA, nº 371/2006).  

A fim de descrever com maior precisão a medida compensatória devida, é firmado um 

Termo de Compromisso entre a Secretaria do Estado de Ambiente, o Inea e a empresa 

responsável pelo dano. Neste acordo normativo, são descritos o valor a ser pago, o 

cronograma e a forma como a será executada tal obrigação legal, além de demais informações 

pertinentes a execução da medida de compensação ambiental, sendo possível que a própria 

empresa execute a medida ou contrate uma instituição para fazê-lo (Inea, n.d.). 

Formular a medida compensatória e acompanhar sua execução pode ser considerado 

como uma ferramenta de gestão ambiental, uma vez que a mesma permite a redução dos 

impactos causados e das alterações ambientais identificadas (Habtec, 2011).  Além de reduzir 

os danos causados ao meio ambiente pela execução de determinado empreendimento, a 

medida compensatória de impacto ambiental pode ser capaz de garantir uma melhor qualidade 

de vida à sociedade como um todo, pois os acordos devem visar o bem o bem-estar da 

população e a manutenção do equilíbrio ecológico (Lei Federal nº 9.985/2000; Inea, n.d.). 

No entanto, conforme as medidas compensatórias vão sendo aplicadas, verifica-se a 

organização da natureza e do meio ambiente em um mercado. Uma vez que a medida 

compensatória é classificada como um “mecanismo financeiro” destinado a compensar os 

impactos ambientais, sejam eles já ocorridos ou previstos durante o licenciamento ambiental, 

verifica-se claramente um processo de “mercadificação” da natureza (Lei Federal nº 

9.985/2000; Faria, 2008; Abdalla, 2016). Pois, a partir de um processo de licenciamento, o 

órgão regulador verifica o dano causado e define o “preço” desse dano, o qual deve ser pago 

pela empresa que deseje causar, ou já tenha causado, o impacto (Resolução CONAMA, nº 

371/2006). Com uma lógica que segue regras mercadológicas, a compensação é definida por 

meio de contrato legal, pois conforme afirma Abdalla (2016, p. 6) “tudo se converge às regras 

do mercado, e precisa ser decidido contratualmente e legalmente, já que o direito de 

propriedade pode ser empregado para tudo que for “mercadificado”. Desta forma, o meio 

ambiente e o equilíbrio ecológico-social, considerados elementos tão relevantes à sociedade 

(Lei Federal nº 9.985/2000) acabam por serem tratados como objetos disponíveis à venda, 
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uma vez que o direito de causar impacto ambiental e social é “mercadificado” através das 

medidas compensatórias (Abdalla, 2016). 

4. Decisões Metodológicas 

A presente pesquisa pode ser classificada, do ponto de vista de sua natureza, como 

pesquisa aplicada, pois há a intenção de aplicar na prática, dirigindo-se à questões especificas, 

as contribuições apresentadas pelo estudo em questão (Gil, 2002).  

Pode-se considerar a abordagem realizada neste trabalho como qualitativa, pois os 

fenômenos são interpretados e são atribuídos significados a eles. Além disto, percebe-se “uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (Moresi, 

2013, p. 9). 

Uma vez que este trabalho apresenta as características da responsabilidade social 

corporativa e das medidas compensatórias, estabelecendo relação entre tais fenômenos e a 

empresa que é o objeto de estudo do trabalho, esta pesquisa possui finalidade descritiva. A 

partir das informações expostas pela pesquisa descritiva, é possível realizar uma investigação 

de caráter explicativo, a qual visa esclarecer quais fatores interferem no resultado do 

fenômeno analisado. Sendo assim, o presente estudo busca apresentar as medidas 

compensatórias como causas das ações de caráter social da empresa SID (Moresi, 2013; 

Rodrigues, 2007). 

Os dados coletados neste estudo são classificados como secundários, pois, tais 

informações já existiam anteriormente e estavam disponíveis para consulta pública, e foram 

analisados com o propósito de atender os objetivos deste trabalho (Rodrigues, 2007). Desta 

forma, utilizando dados secundários como publicações e informações apresentadas por 

instituições governamentais e pela própria empresa, a coleta de dados se deu por meio de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.  

Para que fosse possível estruturar teoricamente este trabalho, a pesquisa bibliográfica 

foi desenvolvida por meio de materiais como livros, artigos publicados em revistas científicas 

e redes eletrônicas sobre os temas de estratégia social, responsabilidade social corporativa e 

medidas compensatórias, os quais se encontram disponíveis para o público em geral (Moresi, 

2013). Além disto, as referências teóricas relacionadas ao tema de medidas compensatórias, 

encontradas neste estudo, são baseadas em Leis Federais e Estaduais, inclusive a consulta à 

Constituição Federal Brasileira, de 1988 colaborou na estruturação do tema. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi necessário realizar a investigação documental, 

sendo coletados diversos documentos de órgãos públicos, como por exemplo o Instituto 

Estadual do Ambiente do estado do Rio de Janeiro. Tais documentos encontravam-se 

disponíveis para o público em geral nos sites dos referidos órgãos. A investigação documental 

buscou encontrar informações sobre acordos e medidas compensatórias propostas pelo órgão 

ambiental licenciador (neste caso, o Inea) à empresa SID. 

  Prosseguindo com a pesquisa, a investigação documental referente à empresa SID 

também foi realizada, coletando dados e argumentos fornecidos pela mesma. Baseando-se no 

fato de que a maioria das empresas contabilizam seus investimentos sociais, traduzidos em 

ações de responsabilidade social corporativa, é possível relacionar o valor registrado em seus 

relatórios com as multas que as empresas deveriam pagar através de medidas compensatórias 

(Carvalho e Medeiros, 2013). Desta forma, desenvolvendo a pesquisa documental por meio 

da Internet, foi possível coletar de um lado os valores de medidas compensatórias devidos 

pela empresa SID ao órgão ambiental licenciador, e de outro lado os relatórios anuais de 

desempenho da mesma. 
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A fim de alcançar o objetivo deste trabalho, os dados foram coletados para que fosse 

possível realizar uma análise comparativa, entre os relatórios anuais da empresa SID e a 

documentação existente sobre as obrigações legais pelas quais a organização é responsável, 

confrontando os valores e analisando os argumentos propostos pela empresa. A partir dos 

dados coletados nestes documentos, definiu-se o recorte temporal, o qual refere-se ao período 

de outubro de 2010 até outubro de 2013. 

Durante a coleta de informações existentes nos relatórios gerenciais, verificou-se que a 

documentação, de livre acesso ao público, não apresenta os dados específicos sobre 

responsabilidade social corporativa, compatível com o recorte geográfico proposto no 

trabalho, uma vez que os relatórios anuais se referem aos dados do Grupo do qual a unidade 

em questão é participante, não sendo possível encontrar a documentação referente à 

organização isoladamente. Uma vez que a análise comparativa busca confrontar os valores 

devidos pela SID informados pelo Inea (referentes à multas e medida compensatória) com os 

investimentos em RSC apresentados pela empresa, e o recorte geográfico proposto se refere à 

apenas uma unidade do Grupo, não é possível apenas confrontar os valores existentes nos 

relatórios com o valor devido referentes à medida compensatória. Portanto, foi necessário 

verificar os relatórios unificados do grupo, buscando analisar as ações de RSC apresentadas 

pela empresa e os argumentos utilizados pela mesma, com foco no destino dos investimentos, 

atentando-se principalmente à localização geográfica das ações de RSC e os argumentos 

apresentados pela empresa com relação à medida compensatória devida pela mesma.  

Vale ressaltar ainda que, uma vez que parte da coleta de dados foi realizada no site da 

própria empresa, as conclusões a respeito dos investimentos em ações de RSC podem ser 

distorcidas, bem como a análise da lacuna existente entre o que é efetivamente realizado pela 

SID e os argumentos apresentados com relação às ações de responsabilidade social (Oliveira, 

2008). 

5. Discussão dos Resultados 

A análise dos dados coletados buscou confrontar os relatórios anuais de desempenho 

da empresa SID com os valores devidos pela mesma referentes à medida compensatória 

estabelecida através de acordo normativo. Desta forma, os argumentos sobre responsabilidade 

social corporativa da organização, bem como os projetos de investimentos ambientais 

presentes nos relatórios, são confrontados com sua obrigação legal devida. 

 O comparativo realizado entre tais valores analisados oferece duas possibilidades: 

 Caso o valor gasto pela empresa, em ações de responsabilidade social corporativa, seja 

maior do que o valor referente à medida compensatória imposta à mesma, há indícios 

de que a empresa em análise neste estudo exerça RSC. 

 Caso o valor gasto pela empresa, em ações de responsabilidade social corporativa, seja 

menor do que o valor referente à medida compensatória imposta à mesma, não há 

indícios de que a empresa exerça RSC. 

 A partir da pesquisa realizada por meio dos órgãos ambientais responsáveis, verificou-

se que um Termo de Compromisso foi firmado entre a empresa SID e o Inea, em outubro de 

2010. Segundo o Inea, as exigências propostas no acordo foram resultado de uma auditoria 

realizada em 2009, após o vazamento de resíduos no Rio Paraíba do Sul. Através dessa 

auditoria foram encontradas inconformidades na empresa em relação aos padrões ambientais 

vigentes, as quais deveriam ser corrigidas a partir dos investimentos propostos pelo acordo 

firmado. Segundo esse termo, a empresa aplicaria 216 milhões de reais em investimentos 

ambientais, devendo executar os projetos referentes à obrigação dentro de um prazo de três 

anos, podendo ser multada caso não cumprisse com o acordo. Além da medida compensatória 

imposta à organização, uma multa, no valor de 20 milhões de reais, foi aplicada nesta mesma 
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data, devido ao fato de a empresa ter sido responsável pelo vazamento de resíduos tóxicos no 

Rio Paraíba do Sul, interrompendo a captação de água em localidades próximas à empresa 

(Inea, 2011). 

Como os relatórios anuais analisados, disponíveis para o público em geral, não 

separam a empresa SID, objeto de estudo deste trabalho, das demais unidades pertencentes ao 

grupo, foi necessário realizar a análise de forma mais subjetiva, comparando os valores 

existentes nos relatórios anuais de desempenho com sua obrigação legal devida, além de 

verificar seus argumentos sobre responsabilidade social corporativa e investimentos 

ambientais nos relatórios. Com isto, as análises a respeito das ações sociais são influenciadas 

pelas informações disponibilizadas pela SID, uma vez que os autores buscam uma correção 

para o problema gerado pela forma como a empresa apresenta seus relatórios. Fica claro que 

tais informações são disponibilizadas conforme convém à organização, omitindo detalhes 

relevantes a análises desta natureza. 

Os relatórios anuais, dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 apresentam diversas 

informações sobre o tema de responsabilidade social corporativa. Destacam- se a seguir, os 

trechos mais relevantes sobre o tema e informações relacionadas com a compensação 

ambiental proposta em outubro de 2010, conforme apresentado: 

 

Tabela 1 – Análise dos argumentos apresentados pela empresa SID sobre ações de RSC 

 

ANO ARGUMENTOS ANÁLISE 

2010 

 

O termo de compromisso assinado 

em 2010 marcou o início de um 

plano de três anos [...]é uma 

oportunidade para se tornar 

referência de melhores práticas 

industriais no setor. São 

investimentos da ordem de R$ 216 

milhões que alçam a Companhia ao 

grupo dos maiores investidores do 

Brasil na área. 

 

Investimentos em RSC foram de R$ 

14,9 milhões nas áreas de educação, 

cultura e esporte [..] preocupada 

com o impacto social nas 

comunidades em que atua [..] 

 
http://www.csn.com.br/irj/go/km/docs/c

sn_multimidia/relatorio/pt-br/index.html 

A SID apresenta os mesmos dados 

informados pelo Inea, com relação à medida 

compensatória. No entanto, os argumentos 

apontam seu interesse em se mostrar como 

referência de conduta ambiental e ainda 

considera o plano de compensação como 

investimento altruísta, quando na verdade, 

trata-se de uma obrigação legal a ser 

cumprida pela mesma. 

 

 

Ainda que apresente argumentos que 

demonstram preocupação com o impacto 

social causado, o investimento de R$14,9 

milhões em ações de RSC é tratado de forma 

generalizada, não sendo possível saber quais 

comunidades foram beneficiadas. 

2011 

 

No ano de 2011 a Companhia 

destinou R$ 311 milhões para ações 

ambientais [...] Parte desse 

montante foi voltado para a 

execução das obrigações relativas 

ao Termo de Compromisso[...] 

 

Por meio de um projeto social, 

voltado à prática esportiva, foram 

O valor apresentado, de R$ 311 milhões, 

refere-se aos gastos de todo o Grupo, sendo 

que apenas uma parte desse valor, a qual não 

foi informada, foi destinado para executar as 

ações referentes à medida compensatória 

devida pela SID. 

 

A empresa não apresenta valores monetários 

sobre a suposta ação de responsabilidade 
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oferecidas 320 vagas para alunos 

entre 7 e 17 anos de escolas da rede 

pública da região. 

 
http://www.csn.com.br/irj/go/km/docs/c

sn_multimidia/csn/html/rel2011/index.h

tml 

social realizada, e sim o que foi realizado. 

Vale ressaltar que a região mencionada se 

refere, curiosamente, ao local em que está 

instalada a SID. 

2012 

 

Ao longo de 2012 a empresa 

realizou o inventário das emissões 

de gases de efeito estufa [..] além da 

preparação para o cumprimento das 

metas estipuladas em legislações de 

clima, a nível nacional. 

 

 

Em 2012, foram investidos mais de 

R$13 milhões nas áreas de educação 

e cultura [...]  

 
http://www.valor.com.br/sites/default/fil

es/upload_elements/25-

04_csn_balanco_24535_ok_todos.pdf 
 

No relatório deste ano, a companhia não 

menciona o termo de compromisso assinado 

no ano de 2010. No entanto, é possível 

verificar que a empresa apresenta 

argumentos que mostram a necessidade de 

adequar-se às legislações ambientais 

vigentes. 

 

Neste ano, a companhia volta a mencionar 

valores investidos em ações de RSC, os 

quais foram aplicados em diversas regiões 

do país, e não somente onde a unidade em 

questão neste estudo está instalada. 

2013 

 

Desde 2010, [..]vem realizando o 

inventário das emissões de gases de 

efeito estufa, estabelecendo uma 

estratégia embasada de gestão de 

carbono e mitigação de riscos. A 

Companhia vem desenvolvendo um 

mapeamento de stakeholders e de 

indicadores nos temas ambientais, 

sociais e econômicos para todas as 

suas operações [...] permitindo 

conhecer de forma objetiva seu 

desempenho socioambiental. 

 

Em 2013, foram investidos R$ 13,6 

milhões nas áreas de educação, 

cultura, esporte e saúde. 

 
http://www.anefac.com.br/Uploads/Arq

uivos/DFS/DFS_2014/21-03-csn-

balanco.pdf 

 

Novamente a empresa não menciona a 

medida compensatória. No entanto, informa 

as ações ambientais e sociais que vem 

realizando desde o ano de 2010, justamente 

o ano em que a medida compensatória foi 

definida, e sendo 2013 o último ano do 

prazo para cumprimento da obrigação legal. 

Além disso, verifica-se um discurso no qual 

a empresa mostra a intenção de desenvolver 

diálogos mais objetivos com seus 

stakeholders, sendo uma forma de garantir a 

legitimidade de sua existência. 

 

Os argumentos apresentados pela empresa 

em 2013 são extremamente semelhantes aos 

do ano anterior, inclusive com valores 

parecidos. Desta forma, vale ressaltar a 

subjetividade dos argumentos sobre as ações 

de RSC. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores com base nos relatórios da empresa. 

 

Ao confrontar o Termo de Compromisso com os relatórios disponíveis ao público, foi 

possível verificar, o valor da medida compensatória a ser paga pela empresa punida e os 

valores gastos pela mesma relacionados aos investimentos ambientais e em ações de 

responsabilidade social corporativa. Desta forma, é possível apresentar o quadro comparativo 
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abaixo, o qual relaciona o valor devido à empresa SID informado pelo Inea e os investimentos 

realizados pela mesma: 

 

Tabela 2 - Quadro Comparativo entre obrigação legal e ações de RSC. 

Valor informado pelo INEA correspondente 

à medida compensatória a ser paga entre os 

anos de 2010 a 2013 

Investimentos realizados em programas de 

proteção ambiental/ações de RSC no período 

de 2010 a 2013 

R$ 216 milhões + R$ 20 milhões (multa)     

= R$236milhões R$352,5 milhões 
Fonte: Desenvolvido pelos autores com base nos dados do Inea e relatórios da empresa 

 

Os valores que constam no quadro acima relacionam-se com a primeira possibilidade 

apresentada neste tópico: Caso o valor gasto pela empresa, em ações de responsabilidade 

social corporativa, seja maior do que o valor referente à medida compensatória imposta à 

mesma, há indícios de que a empresa em análise neste estudo exerce a RSC. 

No entanto, verificou-se que os relatórios apresentados se referem aos dados do Grupo 

no qual a unidade em questão é participante. Ao considerar que as outras unidades 

pertencentes ao grupo também sofrem com os gastos das medidas compensatórias, e demais 

investimentos ambientais, os valores apresentados não são capazes de comprovar 

objetivamente que a empresa exerce RSC de forma efetiva, levando a crer que a organização 

executou obras sociais a fim de cumprir com suas obrigações legais, inclusive com a 

possibilidade de ter utilizado uma medida compensatória para lastrear ações de RSC em 

outras unidades. 

Vale ressaltar que, ainda que a empresa exerça a RSC de forma altruísta, pode-se 

afirmar que o faz por conta da estratégia, pois é do interesse da organização investir em 

projetos que influenciem positivamente sua imagem perante a sociedade em geral e seus 

stakeholders, além de evitar as sanções legais e econômicas (Carvalho e Medeiros, 2013). 

Pois sabe-se que tais grupos de interesse interferem nas decisões da organização, inclusive em 

questões mais amplas do que apenas econômico-financeiras. Portanto, a empresa busca 

formular e implementar estratégias que atendam aos interesses de seus stakeholders, 

conforme apresentado pela própria empresa SID no relatório anual do ano de 2013. 

6. Considerações Finais 

Quanto ao objetivo deste trabalho, que foi o de analisar as ações de RSC de uma 

empresa do ramo siderúrgico e verificar se tais ações possuem caráter de medida 

compensatória ou se a empresa exerce responsabilidade social corporativa de forma efetiva, 

conclui-se que ao vislumbrar aspectos da estratégia social, é possível verificar que as 

organizações desenvolvem ações necessárias ao relacionamento da empresa com atores 

sociais e seus stakeholders. Desta forma, o presente trabalho permitiu a observação do 

relacionamento entre uma empresa e a esfera pública e societária, onde é possível destacar o 

aspecto normativo e a relevância das medidas compensatórias, as quais possuem grande 

impacto no desenvolvimento de ações de responsabilidade social corporativa por parte do 

agente causador do dano ambiental.  

Ainda que a empresa apresente argumentos socialmente responsáveis, é bastante 

provável a existência de uma lacuna entre o que a mesma realiza efetivamente e o discurso 

produzido e distribuído. Considerando os valores apresentados, os investimentos ambientais e 

em ações de RSC superam o valor da medida compensatória em apenas R$116,5 milhões 

(cerca de trinta e três por cento), sendo que os investimentos não foram realizados somente na 

região onde a unidade analisada está instalada, mas em todo o país. Desta forma, é possível 

considerar que a empresa investiu em ações sociais na região apenas o valor necessário para 
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cumprir com sua obrigação legal. Pode-se notar ainda que a organização aparentemente 

lastreia os gastos desta medida compensatória em outras regiões do país. Verifica-se então 

uma problemática, a qual reside justamente no confronto existente entre os argumentos 

produzidos e as ações efetivamente realizadas pela empresa, com a tentativa por parte da 

companhia em ludibriar a sociedade, a fim de garantir um resultado benéfico para si própria 

ao exercer ações puramente estratégicas. 

Devido ao fato de que, a documentação apresentada pela empresa SID não contém 

dados específicos sobre responsabilidade social corporativa referentes ao recorte geográfico 

proposto no estudo, foi possível verificar que a SID produz seus relatórios de forma 

conveniente à mesma, pois ao unificar as informações de todas empresas pertencentes ao 

grupo as análises, como as que se propuseram realizar neste estudo, são impossibilitadas ou 

dificultadas, na melhor das hipóteses. Ou seja, ao apresentar os resultados de maneira 

subjetiva, as análises a respeito das ações sociais realizadas pela SID são influenciadas, e 

acabam gerando conclusões subjetivas. 

Portanto, é importante ressaltar que os resultados apresentados neste estudo são 

influenciados pela subjetividade das informações disponíveis. Conforme a análise dos 

investimentos em RSC informados pela SID, há indícios de que a organização causadora do 

impacto ambiental exerça RSC, ainda que em pequena escala. No entanto, os argumentos 

existentes nos relatórios gerenciais, reforçam a postura estratégica da empresa com relação às 

ações sociais. 

A partir disso, pode-se afirmar que mesmo quando uma empresa exerce RSC 

efetivamente, tal organização constrói sua estratégia sociopolítica. Adotando uma postura 

socialmente responsável, e evitando a obrigação legal de arcar com multas e medidas 

compensatórias, a empresa favorece seu desenvolvimento econômico ao garantir a 

legitimidade de sua existência perante seus stakeholders e influenciar a sociedade a partir da 

construção de uma imagem positiva. Sendo possível, inclusive, questionar se a 

responsabilidade social corporativa existiria de forma puramente filantrópica e altruísta, caso 

houvesse uma empresa que não se beneficiasse do uso da prática, por estratégia ou obrigação 

legal (Carvalho e Medeiros, 2013). 

As contribuições geradas neste trabalho podem ser levadas ao mundo acadêmico, com 

a intenção de ampliar as discussões existentes sobre o tema de responsabilidade social 

corporativa. Dessa forma, colabora também ao estimular novas pesquisas sobre o tema, que 

tragam maior compreensão e aprofundamento dos tópicos abordados, bem como sua relação 

com as medidas compensatórias. Aos atores sociais envolvidos neste relacionamento, a 

contribuição deste trabalho encontra-se na disseminação da existência de uma abordagem de 

responsabilidade social corporativa como ferramenta estratégica das organizações, alertando-

os para que ao reivindicarem seus direitos não sejam enganados por falsos discursos 

filantrópicos, de uma empresa que, na verdade, está apenas cumprindo com a suas obrigações 

legais através das medidas compensatórias. As contribuições aos praticantes de RSC iniciam-

se na possibilidade de esclarecimento sobre o tema no meio empresarial. Além disto, ao 

considerar os atores inseridos no contexto das estratégias sociais, inclusive de RSC, pode-se 

dizer que o trabalho contribui conforme orienta as partes envolvidas, uma vez que alerta os 

estrategistas das grandes corporações a não negligenciarem a questão do relacionamento da 

empresa com o meio no qual está inserida. 

A partir do exposto, sugere-se para pesquisas futuras um recorte geográfico mais 

amplo, incluindo uma análise de todas as unidades do grupo, ao qual pertence a empresa SID. 

Ou ainda, um outro tipo de coleta de dados, capaz de obter informações mais específicas e 

consistentes sobre as medidas compensatórias devidas pela empresa e as ações de RSC que 

pratica, além da utilização de metodologias que permitam associar e comparar de forma 

menos subjetiva os valores referentes ao estudo. É possível apresentar ainda, a sugestão de 
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realizar pesquisas dessa natureza em outras organizações, inclusive empresas públicas, pois 

todas estão sujeitas a causar grandes impactos negativos no meio no qual estão inseridas.  
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